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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Identitet och styrning i arbetslivet, 7.5 hp   

Inom program 
 

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  
 

Kursansvarig 
 

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 03 – 07, VT18 

Antal kursdeltagare från start  
 

36 st 

Antal studenter som svarat 
 

 11 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

35 st studenter har helkursbetyg 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 

Kursen fick överlag positiva omdömen. De flesta av de som svarat   
utryckte att kursen uppfyllt deras förväntningar samt att den var 
givande. Exempel på omdömen: ”jag har fått ökade kunskaper om 
hur makt och styrning påverkar/kan påverka inom utbildning och i 
arbetslivet”, ”väldigt givande kurs och intressanta teorier som 
presenterades”, ”nöjd med upplägget och de många perspektiv 
som presenterades”.  
 
En åsikt var dock att det vore önskvärt med en introducerande 
föreläsning av mer generell karaktär om identitet, makt och 
styrning. Vissa upplevde även att det var många teoretiska 
perspektiv att ta in under en 7.5 hp kurs.   
 
Vad gäller kursens mål framkom att en majoritet av de svarande 
ansåg att kursmålen uppfyllts i mycket eller ganska hög grad. Några 
ansåg dock att de mål som innefattar en tydlig koppling till aktuella 
förändringsmekanismer till aktuellt arbetsliv inte uppuppfylldes 
riktigt.  
 
Formen med föreläsningar och seminarier ansågs givande av 
flertalet svarande. Några ansåg dock att de önskade fler seminarier 
då de kan behandla den relativt svåra kurslitteraturen mer 
ingående. Även någon form av Work-shop vore önskvärd.   
 
Avseende kurslitteraturen uppskattades Foucaults Övervakning 
och straff samt boken Anställningsbarhet av de flesta svarande. 
Även den övriga kurslitteraturen upplevdes som givande och 
relevant. Dock ansåg några att den delvis var väldigt svår. 
 



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  

Examinationsformen med en mindre kursuppsats uppskattades av 
de flesta som svarat. Bra att få öva sig i att formulera ett 
problem/frågeställningar utifrån kurslitteraturen, som en 
förberedelse inför Kandidatuppstasen. Att även muntligt få 
presentera sin kursuppsats på ett seminarium upplevdes som 
givande. Några dem som svarat ansåg emellertid att det var svårt 
att formulera ett problem/frågeställning utifrån den relativt 
omfattande och teoretiskt tunga litteraturen.   
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

Eftersom en föreläsning ställdes in pga. privata orsaker för en av 
lärarna upplevde studenterna att vi borde gett denna föreläsning 
senare i kursen, detta eftersom boken ansågs svår att ta till sig 
utan en föreläsning.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 

-  Se över antalet kursböcker. Överväg att ta bort exempelvis Tilly. 
- Fler seminarietillfällen, ev. en workshop 
- Alltid se till att ge en för kursen central föreläsning vid ett senare 
tillfälle om den måste ställas in 
- Ge tydligare instruktioner avseende problemformulering etc. 
inför den Examinerande kursuppsatsen 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Läggs ut på Kurs- och programtroget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 
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